
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

Diagnostické služby v lekárňach Dr.Max

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená 
cena tovaru platná mimo akcie. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Viac ako 300 produktov 
značky Dr.Max
Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky Dr.Max. 
Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akciu nie je možné 
kombinovať s inými akciovými ponukami. Ibuprofen1 Dr.Max 400 mg obsahuje ibuprofén. Orinox5 1 mg/ml, 
10 ml, obsahuje xylometazolíniumchlorid. Akcia sa nevzťahuje na produkty značky Skinexpert by Dr.Max.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
180 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 24 hodín pri aplikácii 2× denne ráno a večer. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek² obsahuje diclofenacum diethylaminum. K nákupu 
Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 g, získate VoltaTherm, 2 ks hrejivých náplastí (v hodnote 4,12 €), 
LEN ZA 0,01 €, 0,005 €/1 ks. Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka.

IMUNITA
nesVITAMINS Vitamin C 250 mg long effect
nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U.
nesVITAMINS Zinc 15 mg
60 kapsúl
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného a nervového systému a k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom. nesVITAMINS Vitamin C 250 mg long effect s postupným uvoľňovaním 
obsahuje askorban sodný, ktorý sa vyznačuje nekyslosťou. Vitamín D3 podporuje správnu činnosť 
imunitného systému a prispieva k správnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu. Zinok prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému a k udržaniu zdravej pokožky a zdravých nechtov 
a vlasov. Bez cukru, bez lepku, bez laktózy, vegan/vegetarian. Výživové doplnky.

TRÁVENIE
Iberogast®
50 ml
Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka? 
Nevoľnosť? Vyskúšajte Iberogast® – experta na vaše tráviace 
ťažkosti! Liek1 Iberogast® je zložený z kvapalných extraktov 
rôznych častí bylín. Iberogast®, expert na vaše tráviace ťažkosti. 
VÝHODNE AJ Iberogast®, 100 ml1, za 14,99 € (z pôvodných 
19,59 €), 14,990 €/100 ml a Iberogast®, 20 ml1, za 6,49 €
(z pôvodných 7,79 €), 32,450 €/100 ml.

VITAMÍN D
DeVit® 2000
60 kapsúl
Výživový doplnok DeVit® obsahuje vitamín D3 v prírodnej forme 
a MCT olej obsahujúci mastné kyseliny so stredne dlhým 
reťazcom.

KAŠEĽ
Calcium chloratum – TEVA
100 ml
Calcium chloratum – TEVA – jedinečný a generáciami overený 
liek1, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.
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1. Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 kapsúl
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly. 
Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej menštruácii. 
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tabliet
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofén 
sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. VÝHODNE AJ 
BRUFEN® 400, 50 tabliet, za 4,99 € (z pôvodných 6,39 €). 
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ
Ibuprofen STADA® 400 mg
20 vreciek
Perorálny prášok s citrónovou príchuťou na lepšiu rozpustnosť 
v ústach, na liečbu slabej až stredne silnej bolesti a horúčky. 
Takisto vhodný na liečbu bolesti hlavy, krku, príznakov chrípky 
a prechladnutia. Nie je potrebné zapíjať, preto je vhodný aj 
v situáciách, keď nemáte k dispozícii žiadnu tekutinu. VÝHODNE 
AJ Ibuprofen STADA® 200 mg, 20 vreciek, za 3,99 €
(z pôvodných 4,69 €), 0,200 €/1 vrecko, ktorý je vhodný aj pre 
deti od 6 rokov. Lieky1 obsahujú ibuprofén.

BOLESŤ 
A HORÚČKA
PARALEN® RAPID 500 mg
16 šumivých tabliet
Novinka vo forme šumivej tablety. Tlmí bolesť. Znižuje horúčku. 
VÝHODNE AJ PARALEN® 500 mg, 24 tabliet, za 1,89 €
(z pôvodných 2,09 €). Lieky1 obsahujú paracetamol.

BOLESŤ
Panadol Novum 500 mg 
filmom obalené tablety
2 × 24 tabliet
Panadol Novum 500 mg proti miernej až stredne silnej bolesti 
a horúčke. Uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút a nedráždi 
žalúdok. Liek1 obsahuje paracetamol. Pri kúpe dvoch balení 
získate výhodnú cenu. Bežná cena jedného balenia Panadol 
Novum 500 mg, 24 tabliet, je 2,09 €.

BOLESŤ
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet
Nová generácia lieku1 proti bolesti, ktorý obsahuje kryštalicky čistý 
dexibuprofén, poskytuje účinnú úľavu od bolesti a nižšiu záťaž 
pre telo.

TEST
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
5 testov v balení
Nazálny antigénový rýchlotest od švajčiarskej spoločnosti Roche 
určený na samotestovanie v pohodlí domova. Jednoduchý 
a pohodlný odber z prednej časti nosa. Spoľahlivý výsledok už po 
15 minútach. Účinne zachytáva všetky varianty vrátane variantu 
omikron. Zdravotnícka pomôcka.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tabliet
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, kĺbov 
a svalov pri chrípkových ochoreniach. Liek1 obsahuje kyselinu 
acetylsalicylovú.

BOLESŤ
ATARALGIN®
50 tabliet
ATARALGIN® je voľnopredajný liek1 proti bolesti hlavy a krčnej 
chrbtice a na zmiernenie príznakov chrípkových ochorení.
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1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP horúci nápoj 
pomaranč a zázvor
12 vreciek
Liek1 odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. VÝHODNE VŠETKY LIEKY PARALEN® GRIP 
horúci nápoj, 12 vreciek, SO ZĽAVOU –17 %.

NÁDCHA
Sanorin® 1 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml
Liek, ktorý podporuje liečbu zápalového procesu. Zmierňuje 
opuch sliznice a príznaky nádchy. Len pre členov Dr.Max CLUB 
VÝHODNE AJ Sanorin® 0,5 ‰, 10 ml, za 4,19 € (z pôvodných 
5,19 €), 41,900 €/100 ml a Sanorin® emulzia, 10 ml, za 4,89 €
(z pôvodných 5,99 €), 48,900 €/100 ml. Lieky5 obsahujú 
nafazolíniumnitrát.

PREVENCIA 
A PRECHLADNUTIE
VIROSTOP PASTILKY CITRUS
50 pastiliek
Prírodný prostriedok s potvrdenou účinnosťou proti vírusom 
a baktériám s citrusovou príchuťou. Účinná bariéra proti chrípke 
A a B, prechladnutiu a ochoreniu COVID-19 (SARS-CoV2). 
VÝHODNE AJ VIROSTOP NASAL SPRAY, 20 ml, za 8,29 €
(z pôvodných 9,39 €), 41,450 €/100 ml a VIROSTOP ORAL SPRAY, 
30 ml, za 8,59 € (z pôvodných 9,69 €), 28,633 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok 
na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje 
väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúčka, bolesť 
hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho 
nápoja.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom pomáha 
rýchlo uvoľniť upchatý nos. Začína uvoľňovať upchatý nos 
do 2 minút a až na 12 hodín. Uvoľňuje tlak v dutinách. Aplikácia 
ráno a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. 
Neobsahuje konzervanty. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Muconasal® plus
10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. Vhodný pre dospelých a deti 
od 6 rokov. Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

NÁDCHA A ALERGIA
Aliamare®
roztok izotonický aerosólový, 100 ml
Aliamare® obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú a izotonickú 
morskú vodu. Prirodzene zvlhčuje, čistí a pomáha regenerovať 
sliznicu nosa poškodenú zápalom. Vhodný pre deti od 1 mesiaca 
veku a aj pre dospelých. Zdravotnícka pomôcka.

KOZMETIKA
Puressentiel
čistiaci sprej, 200 ml, 
s 41 ESENCIÁLNYMI OLEJMI
STOP VÍRUSOM A BAKTÉRIÁM! Zanecháva sviežu a príjemnú 
vôňu a účinne bojuje proti vírusom, baktériám, plesniam, aler-
génom, roztočom, moliam a proti vírusu COVID-19 už za 10 minút.* 
* test účinnosti realizovaný podľa normy EN14476 za 10 minút 
VÝHODNE AJ Puressentiel antibakteriálny roztok, 80 ml, 
za 6,59 € (z pôvodných 7,99 €), 8,238 €/100 ml a Puressentiel gél 
na ruky, 80 ml, za 4,39 € (z pôvodných 5,29 €), 5,488 €/100 ml.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Liek1 uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje 
horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje 
upchatý nos. Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU 
COLDREX® Horúci nápoj SO ZĽAVOU – 16 %.
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
150 g
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej 
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Olfen FORTE 23,2 mg/g gél2 obsahuje 
dietylamínovú soľ diklofenaku. * V porovnaní s gélom proti bolesti 
na lokálne použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý 
obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

HNAČKA
Imodium®
20 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná liečba akútnej a chronickej hnačky. Vhodný na 
liečbu akútnej hnačky súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva. 
Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. VÝHODNE AJ Imodium®, 
8 tvrdých kapsúl, za 4,19 € (z pôvodných 4,79 €). 
Lieky¹ obsahujú loperamídium-chlorid.

ŽIVÉ 
MIKROORGANIZMY
BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 kapsúl
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi 
na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej 
mikroflóry. Vaša denná dávka života počas a po liečbe 
antibiotikami. Najdôveryhodnejšia značka roka 2021 v kategórii 
Probiotík. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BIOPRON® 9 SO ZĽAVOU –15 %.
Výživové doplnky.

LOKÁLNA BOLESŤ
Ibalgin® GEL 5 %
Ibalgin® KRÉM 5 %
2 × 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch. K liečbe 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia 
kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých, deti 
a dospievajúcich. Pri kúpe dvoch kusov Ibalgin® GEL 5 %2, 100 g, 
alebo Ibalgin® KRÉM 5 %2, 100 g, získate výhodnú cenu. Bežná 
cena jedného balenia Ibalgin® GEL 5 %, 100 g, alebo Ibalgin® 
KRÉM 5 %, 100 g, je 7,69 €, 7,690 €/100 g. Produkty je možné 
kombinovať. VÝHODNE AJ Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g, za 9,19 €
(z pôvodných 11,59 €), 9,190 €/100 g. Lieky2 obsahujú ibuprofén.

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml
Hylak1 forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj 
pre deti od 2 rokov. VÝHODNE AJ Hylak forte, 30 ml¹, za 5,19 €
(z pôvodných 5,69 €), 17,300 €/100 ml.

LAKTOBACILY 
A BIFIDOBAKTÉRIE
PROBIO-FIX®
60 kapsúl
PROBIO-FIX® obsahuje laktobacily a bifidobaktérie uložené 
v špeciálnom ochrannom matrixe a v praktickej ALU tube. 
Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká. 
Výživový doplnok.

OPAR
Herpesin krém
2 g
Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre 
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g, za 11,69 €
(z pôvodných 12,79 €), 233,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

PROBIOTIKÁ
floraliv® fľaštičky
7 × 10 ml
Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmenov živých črevných 
baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
VÝHODNE AJ floraliv® kapsuly, 20 cps, za 11,29 € (z pôvodných 
13,29 €). Výživové doplnky.

BOLESŤ CHRBTA
Cemio Au!Block
30 kapsúl
Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť chrbtice, 
syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. Iba 1 kapsula 
denne. AU!Block, už žiadne AU! Potravina na osobitné lekárske 
účely.
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. Lieky na orálne použitie, obsahujú 
benzydamínium-chlorid. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU 
TANTUM VERDE®.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných 
dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou 
príchuťou, je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre 
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

KAŠEĽ
BROMHEXIN® 12 KVAPKY KM 
30 ml
Uvoľňuje a zrieďuje hustý hlien pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest (priedušky a pľúca). Neobsahuje 
cukor ani alkohol. Liek1 obsahuje bromhexíniumchlorid. Len pre 
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ BROMHEXIN® 12 kvapky KM, 
50 ml1, za 5,79 € (z pôvodných 7,49 €), 11,580 €/100 ml.

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin – jediný voľnopredajný liek3 na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje 
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie. VÝHODNE AJ 
Stoptussin sirup, 180 ml, za 7,29 € (z pôvodných 7,99 €), 
4,050 €/100 ml.

KAŠEĽ
Mucosolvan® pre dospelých
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ 
u dospelých i detí. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN LONG EFFECT 
75 mg, 20 kapsúl, za 8,59 € (z pôvodných 10,19 €) 
a Mucosolvan® Junior sirup, 100 ml, za 5,39 € (z pôvodných 
6,39 €), 5,390 €/100 ml. Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

BOLESŤ HRDLA
Strepsils® + PLUS
24 pastiliek
Liek1 na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám a kvasinkám. 
Obsahuje lokálne anestetikum lidokaín so znecitlivujúcim 
účinkom. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ 
Strepsils® + PLUS SPRAY, 20 ml¹, za 7,99 € (z pôvodných 9,49 €), 
39,950 €/100 ml.

KAŠEĽ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Solmucol® rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje 
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje 
cukor, laktózu ani lepok. Liek1 obsahuje N-acetylcysteín.

KAŠEĽ
Pleumolysin
10 ml
Liek1 na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.

-15% -22%

-15%

869 €
0,435 €/1 vrecko

/969 €

839 €
/919 €

649 €
5,408 €/100 ml

120 ml /729 €

759 €
15,180 €/100 ml

50 ml /799 €

619 €
6,190 €/100 ml

100 ml /729 €

529 €
0,265 €/1 vrecko

/619 €

499 €
49,900 €/100 ml

/539 €

S kartou
Dr.Max CLUB

799 €
24 pst /949 €

S kartou
Dr.Max CLUB

439 €
14,633 €/100 ml

30 ml /569 €



8. Liek na vaginálne použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

KOZMETIKA
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Uľavuje od príznakov ekzému (svrbenie a začervenanie). Rýchlo 
a účinne pomáha pri alergických kožných reakciách. Vhodný aj 
pre deti od narodenia*, tehotné i dojčiace ženy. * O dlhodobom 
použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom. VÝHODNE 
AJ Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 13,19 € (z pôvodných 
14,79 €), 26,380 €/100 g. Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍNY 
PRE DETI
RAKYTNÍČEK+ 
multivitamínové želatínky s rakytníkom
50 ks
Obľúbené želatínky s 9 vitamínmi a rakytníkom na podporu 
imunity. Skvelá ovocná chuť. Bez konzervantov. Limitovaná edícia. 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY 
Z RADU RAKYTNÍČEK želatínky. Výživové doplnky.

INTÍMNA HYGIENA
ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok, 5 × 140 ml
ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od gynekologických 
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. 
Liek8 obsahuje benzydamíniumchlorid.

UŠNÉ KVAPKY
DOLORgit med ušné kvapky
10 ml
Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné kvapky slúžia 
na podporné ošetrenie pri ťažkostiach vonkajšieho ucha. Účinná 
látka glycerín pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti a vytvára 
film. VÝHODNE AJ DOLORgit med ušný sprej, 20 ml, za 6,19 €
(z pôvodných 7,49 €), 30,950 €/100 ml. Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍN D
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU sprej 
pomarančová príchuť
10 ml
NOVINKA na podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká 
vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji. Výživový doplnok 
s pomarančovou príchuťou. Neslúži ako náhrada pestrej 
a vyváženej stravy.

ÚSTNA DUTINA
Kamistad senzitiv gél
10 g
Liek na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny. 
Obsahuje dve liečivá: lidokaín a rumančekový extrakt. Liek je 
určený na orálne použitie. Vhodný pre dojčatá, deti a dospelých. 
VÝHODNE AJ Kamistad® Baby, 10 ml, za 5,19 € (z pôvodných 
5,99 €), 51,900 €/100 ml. 

BRADAVICA
phyteneo Kolodium forte
10 ml
Dermálny roztok na šetrné a bezbolestné odstránenie bradavíc, 
kurích ôk a stvrdnutej, zrohovatenej kože. Ľahká aplikácia, 
vhodná na domáce použitie. Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍNY 
PRE DETI
Multivitamíny Marťankovia®
90 cmúľacích tabliet
Multivitamíny Marťankovia® s Imunactivom s príchuťou MIX 
sú komplexom vitamínov a minerálov pre deti v odporúčaných 
denných dávkach. Obsahujú komplex aktívnych látok Imunactiv®, 
ktorý tvorí betaglukán, vitamín C a zinok na podporu imunity. 
Najdôveryhodnejšia značka 2021 v kategórii Detské vitamíny. 
VÝHODNE AJ Marťankovia® s inulínom lesné ovocie, 30 tabliet, 
za 5,79 € (z pôvodných 6,79 €) a Marťankovia® PROimun 3+, 
30 tabliet, za 8,09 € (z pôvodných 9,49 €). Výživové doplnky.

INKONTINENČNÉ 
NOHAVIČKY
TENA® Pants NORMAL M
18 ks
TENA® Pants NORMAL sú jemné a pohodlné inkontinenčné 
nohavičky pre mužov aj ženy, na deň aj na noc. Technológie 
znižujúce vlhkosť zaistia pocit sucha, predchádzajú pretečeniu aj 
zápachu. VÝHODNE AJ TENA® Pants NORMAL L, 18 ks, za 10,69 €
(z pôvodných 13,09 €), 0,594 €/1 ks. Zdravotnícka pomôcka.

-18%

-17%

669 €
33,450 €/100 g

20 g /749 €

1219 €
1,741 €/100 ml

/1369 €

559 €
55,900 €/100 ml

10 ml /679 €

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €

549 €
54,900 €/100 g

10 g /639 €

629 €
62,900 €/100 ml

/769 €

1239 €
90 tbl /1449 €

-18%

1069 €
0,594 €/1 ks

18 ks /1309 €

S kartou
Dr.Max CLUB

849 €
50 ks /939 €



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie. 
Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍN C
GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet NAVYŠE
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. Len pre 
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ GS Vitamín C 1000 so 
šípkami, 50 + 10 tabliet, za 7,59 € (z pôvodných 8,69 €). 
Výživové doplnky.

MOČOVÉ CESTY
Urinal Akut® FORTE
20 tabliet
Urinal Akut® FORTE vyvinutý v spolupráci s expertmi na urológiu 
obsahuje patentované zloženie s vysokokoncentrovaným 
extraktom z kanadských brusníc (36 mg PAC v 1 tablete) 
a s vitamínom D, doplnené zlatobyľou obyčajnou na podporu 
zdravia močových ciest. Akútna starostlivosť. VÝHODNE AJ 
Urinal Akut® FORTE, 10 tabliet, za 10,49 € (z pôvodných 12,29 €) 
a Urinal® D-manosa Forte, 10 vreciek, za 10,49 € (z pôvodných 
12,29 €), 1,049 €/1 vrecko. Výživové doplnky.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife® BP A2 Accurate New 
s adaptérom
1 ks
Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním na ramene, 
vybavený IHB technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca. 
Klinicky overená presnosť meraní v domácich podmienkach. 
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

VITAMÍN C
Celaskon® 250 mg
100 tabliet
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená 
potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, 
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju 
imunitu pravidelným užívaním. K nákupu Celaskon® 250 mg, 
100 tabliet, získate Celaskon® 250 mg, 30 tabliet (v hodnote 
2,29 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

OPUCH A ZÁPAL
Aescin, 20 mg
30 tabliet
Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín. 
VÝHODNE AJ Aescin, 20 mg, 90 tabliet, za 9,99 € (z pôvodných 
10,99 €). Lieky1 obsahujú alfa-escinum.

VITAMÍN D
Vitamín D3 Teva 2000 IU
10 ml
Výživový doplnok na podporu zdravej imunity s pomarančovou 
príchuťou. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 
v spreji. Neslúži ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

NERVY A STRES
GS Anxiolan
60 tabliet
Pri strese, úzkosti a napätí. Valeriána lekárska na upokojenie 
a ľubovník bodkovaný na emočnú rovnováhu. Horčík a vitamín B6 
k zníženiu únavy a vyčerpania. Len pre členov Dr.Max CLUB 
VÝHODNE AJ GS Anxiolan, 30 tabliet, za 6,09 € (z pôvodných 
7,19 €). Výživové doplnky.

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
NiQuitin CLEAR 21 mg 
7 ks náplastí
Skončite s fajčením. 24-hodinová kontrola pri odvykaní od 
fajčenia. Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky. 
Liek² obsahuje nikotín. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE 
AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU NiQuitin.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod paže 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

-20%

-15%

1819 €
20 tbl /2139 €

499 €
30 tbl /549 €

989 €
98,900 €/100 ml

/1079 €
549 €
100 tbl

Celaskon® 
250 mg, 30 tabliet,

ZADARMO
UŠETRÍTE
2,29 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1349 €
100 + 20 tbl /1549 €

S kartou
Dr.Max CLUB

959 €
60 tbl /1139 €

S kartou
Dr.Max CLUB

2499 €
3,570 €/1 ks

7 ks /2779 €
3899 €

/4529 €

recyklačný poplatok 0,09 €

5999 €
/7499 €

recyklačný poplatok 0,02 €



JEDINEČNÝ KOMPLEX 
PATENTOVANÝCH INGREDIENCIÍ

Redensyl® pôsobí na vlasové folikuly 
kľúčové pre rast nových vlasov. 
FiberHance™ posilňuje a zaceľuje 
vnútornú štruktúru vlasových 
vlákien a znižuje ich lámavosť. 

INOVATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
PRI VYPADÁVANÍ VLASOV

CIÍ

uly 

OV

Maska
200 ml

Tonikum
100 ml

Šampón
200 ml

Kondicionér
200 ml

Výživový doplnok
60 kapsúl

S láskou k bábätkám

www.bebelo.sk
BEBELO 2: Následná dojčenská výživa. BEBELO 3: Mliečna výživa pre malé deti. Potraviny na osobitné výživové účely. BEBELO Milk 2 obsahuje komplexné zloženie v zmysle 
požiadaviek predpisov platných pre všetky dojčenské výživy. Dôležité upozornenie: Materské  mlieko je svojím zložením najprirodzenejšou výživou dojčiat. Dojčenská 
výživa by mala byť používaná iba na základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. 
Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa. Dodržujte návod na prípravu a informácie o správnom užití uvedené na obaloch výrobkov.

ZĽAVA

-20%
NA CELÉ

PORTFÓLIO

639 €
1,065 €/100 g

600 g /799 €

BABY DAYS
11. – 16. 3. 2022 
Nenechajte si ujsť zľavy až do výšky –50 % v lekárňach Dr.Max 
s detským sortimentom a online na stránke www.drmax.sk/babyclub.

www.drmax.sk/babyclub
Zľavy až do –50 % platia na vybrané produkty s ponukou detského sortimentu od 11. do 16. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľava –27 % platí len 
na vybrané druhy dojčenskej výživy značky BEBA. Zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zľavy je možné uplatniť v kamennej 
lekárni Dr.Max s detským sortimentom aj online. Zoznam lekární nájdete na www.drmax.sk/lekarne.

PLATÍ 

NA PONUKU

DETSKÉHO 

SORTIMENTU

ZĽAVY AŽ DO

-50%



www.drmax.sk/dni-prevencie-rakoviny-hrubeho-creva
* Zľavový kód – 40 % platí na vybrané produkty značky Dr.Max len pre členov Dr.Max CLUB. Zľavový kód získate po vyplnení online 
dotazníka v termíne od 21. 3. do 25. 3. 2022. Platnosť zľavového kódu je od 21. 3. do 27. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. Zľavu je 
možné uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max aj online na www.drmax.sk. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Dni prevencie 
rakoviny 
hrubého čreva
21. – 25. 3. 2022
Príďte sa poradiť o preventívnych možnostiach, 
dôležitosti skríningu a správnom použití testu 
na prítomnosť skrytého krvácania v stolici. 
Navštívte nás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo 
online na stránke www.drmax.sk. 

Odborné poradenstvo a zľavový kód 
na vybrané produkty získavate vďaka 
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

NAVŠTÍVTE NÁS 

V LEKÁRŇACH

AJ ONLINE

-40 %
NA VYBRANÉ
PRODUKTY*

www.drmax.sk/diagnostika
* Upozornenie: negatívny výsledok (neprítomnosť protilátok vo vzorke) nevylučuje možnosť prebiehajúcej, prípadne prekonanej 
infekcie SARS-CoV-2 a výsledok by sa mal potvrdiť analýzou v laboratórnom prostredí. Výsledky odporúčame vždy konzultovať s vaším 
lekárom.

Odpoveď 
v jednej kvapke
Moderným diagnostickým prístrojom vám priamo 
v lekárni z jedinej kvapky krvi stanovíme:

S presnosťou viac ako 95 % vám 
do 15 minút zistíme vašu hladinu 
protilátok COVID-19 (IgM a IgG) po 
očkovaní alebo prekonaní infekcie.*

V prípade akútnej infekcie vám 
do 3 minút na základe hodnoty CRP 
zistíme, či máte bakteriálnu alebo 
vírusovú infekciu.

Rýchly test, ktorý do 3 minút odhalí, či sa u vás 
rozvíja cukrovka, prípadne či ju vaša liečba drží 
pod kontrolou. Možné vykonávať po celý deň bez 
ohľadu na predchádzajúce konzumovanie jedla.

Protilátky COVID-19
999 €

Potreba antibiotík
Hodnota CRP

599 €

Riziko cukrovky
Glykovaný hemoglobín

599 €

do 15 minút

do 3 minút

do 3 minút



www.drmax.sk/beautyclub

Akcia 2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov URIAGE zo všetkých produktových radov. Akcia 
2 + 1 ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov. Akcia 2 + 1 
ZADARMO platí na ľubovoľnú kombináciu produktov BIODERMA zo všetkých produktových radov okrem akciových 
balení. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Akcie platia od 1. 3. do 31. 3. 2022 
alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Zoznam vybraných lekární 
s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Tajomstvo Termálnej vody URIAGE

Produkty na mieru šité potrebám pokožky

2449 €
24,490 €/1 l

Sprchový olej, 1 l

Prevencia proti vráskam, 
ako na to?
Každý deň je naša pokožka vystavená 
smogu, prachu, cigaretovému dymu 
či slnečnému žiareniu, ktoré ju 
ovplyvňujú. Správnou prevenciou 
môžete zabojovať proti starnutiu pleti. 
Základom správneho fungovania je 
hydratácia pokožky a takisto výber 
vhodnej kozmetiky s ohľadom na typ 
pleti. Séra a pleťové krémy, ktoré 
obsahujú antioxidanty ako vitamíny C, 
E a A alebo koenzým Q10 a zelený čaj, 
sú vybornými pomocníkmi proti 
starnutiu. Netreba však zabúdať, 
že na starnutie pokožky vplýva 
aj genetika, ako aj nedostatok spánku, 
stres a nesprávne stravovacie návyky.

Objavte francúzsku kozmetiku NUANCE

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

od 499 €
9,980 €/100 ml

Termálna voda, 50 ml

od 499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml



www.drmax.sk/babyclub

Pri kúpe 6 balení Nutrilon® získate akciovú cenu 12,89 € za balenie, 1,611 €/100 g. Akcia sa vzťahuje na Nutrilon® 2, 3, 
4, 5 aj na príchute, 800 g, pričom produkty je možné kombinovať. Podmienkou je nákup na jeden pokladničný doklad. 
BEBA COMFORT v tekutom variante neobsahuje L. reuteri. * Dojčenie je najlepšou výživou nielen v prvých 6 mesiacoch 
života dieťaťa. Dojčenská výživa by sa mala používať na odporúčanie lekára, na základe rady odborníkov medicíny, výživy 
alebo liečiv či osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Akcia sa nevzťahuje na počiatočnú dojčenskú 
výživu. Potravina na osobitné výživové účely. Výrobky by sa mali používať iba ako súčasť zmiešanej a vyváženej stravy 
dieťaťa. Viac informácií a spôsob použitia nájdete na obale výrobkov. Bepanthen® Baby je kozmetický výrobok. Akcie nie je 
možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie je možné uplatniť v kamennej aj online lekárni Dr.Max. Ponuka platí 
od 1. 3. do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.

1519 €
1,899 €/100 g

800 g /1959 €

1998 €
9,990 €/100 g

2 × 100 g /2399 €

ZĽAVA

-22%

899 €
1,498 €/100 g

600 g /1099 €

1759 €
2,199 €/100 g

800 g

KÚPTE 6 ks,

ZAPLATÍTE

12,89 € za 1 ks

ZĽAVA

-18%

ZĽAVA

-16%

CENA
ZA 1 KUS

9,99€

Pevný základ pre budúcnosť bábätka

Unikátna výživa s mliečnym tukom 
a bez palmového oleja

Starostlivosť o pokožku celej rodiny, 
už od narodenia

Následné a batoľacie mlieko pre vaše dieťatko



2+1
ZADARMO

na všetky produkty 
Dr.Max

Akcia 2 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu produktov značky Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt 
s najnižšou cenou. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 3. do 31. 3. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Ambroxol Dr.Max, 30 mg/5 ml, liek na vnútorné použitie, obsahuje ambroxoliumchlorid. Orinox, 1 mg/ml, 10 ml, liek na aplikáciu do nosa, obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. Diclofenac 10 mg/g, 100 g, liek na vonkajšie použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Tussical 1,5 mg/ml, 200 ml, liek 
na vnútorné použitie, obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát. Orasept s príchuťou medu a citrónu, 24 ks, liek na rozpustenie v ústach. Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl, liek na vnútorné použitie, obsahuje ibuprofén. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre 
používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia sa nevzťahuje na produkty značky Skinexpert by Dr.Max. 

Ako to funguje? Je to jednoduché!

Nakombinujte si 3 ľubovoľné 
produkty s logom Dr.Max 
a jeden z nich získate ZADARMO

ZADARMO

499 € 399 € 898 €349 €


